
MÜMİNLERİN BAYRAMI 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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 gün Cuma günüdür. Cuma günü Peygamber Efendimize(s.a.v) özel olarak 
verilen bir gündür. Bugün Müslümanların bayramıdır. Allah Azze ve Celle Hazretleri, 
en mübarek gün Cuma olduğu için bu günü Peygamber Efendimize(s.a.v) hediye olarak 
vermiştir. Cumartesi günü Musa(a.s.)’a, Pazar günü ise İsa(a.s.)’a verildi. Bu gün 
Müslüman ülkelerinde tatil olmasa bile yine de mübarek gün olarak kutluyoruz. Allah bu 
güne şeref verdi. Başka kimse de o şerefi alamaz. Bu bereketli günde yapılan 
ibadetlerin sevabı da başka günlere göre çok daha fazladır. Bu günde öyle bir saat 
vardır ki bu saate icabet eden dualar kabul olur. Yirmi dört saat içerisinde insan 
muhakkak bu saate rastlayacaktır inşallah. Tabi ki Allah istedikten sonra o saate de 
rastlatır. Dualarımız da bu saatte kabul olur.  

Cuma gecesi en mübarek gecelerden biridir. Bu gecenin bereketi bayram gecesi, 
kadir gecesi gibidir. Onlardan sonra gelen bereketli, faziletli gecelerdendir. Allah’ın fazlı 
keremi o gecelerde daha fazla oluyor. Cuma günü ne yapılırsa sevabı daha fazladır. 
Cuma gününde yapılması gereken sünnetler vardır. Cumadan önce yıkanmak, gusletmek 
sünnettir. Neredeyse bu sünnet emir gibidir, kuvvetli sünnetlerdendir. Cuma günü 
guslü diye niyet ederseniz, o berekete nail olursunuz. Hayır hasenat yapmak, sadaka 
vermek bu günde çok daha fazla sevaptır.  

Etrafımıza baktığımızda çoğu insan namaz kılmıyor. Lakin kişi Cuma namazına 
gidiyor. O da insanlara Cumanın bereketi oluyor. İlk başta Cuma namazından başlıyorlar, 
daha sonra yavaş yavaş namazlarının hepsini tamamlıyorlar. Buradan insanlara nasihat 
edelim. Namaz kılmayanlar Cuma namazından başlasınlar. Sonra günde ikişer rekât kılıp 
çoğaltmaya baksınlar. Bizler ancak onun için yaratıldık. Başka bir şey için değil. “Vaktim 
yok!” diyor. İnsanoğlu esas gayesini unutup lüzumsuz işlerle uğraşıyor. Hepsi mühim işler 
değil. En mühim iş ahireti düşünmektir. Dünya işleri mühim değildir. Allah Azze ve 
Celle Hazretleri, ahiretini mamur edesin diye dünyada sana fırsat vermiş.  

Ahirette bulmak için güzel şeyler gönderesin. Dünyada zengin olmuşsun neye 
yarar. Parayı biriktirip de bir şey yapmadın mı hiçbir faydası yoktur. Fakir ol daha 
iyi. Ama zengin olup da hayra hasenata harcayan insan bu dünyada kazanmıştır. İlla fakir 
ol diye bir emir yok. Hatta kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan daha iyidir. Hayra 
hasenata harcayan zengin Müslüman, fakir Müslümandan daha iyidir. Bu hususları çoğu 
insan yanlış anlar. Miskin miskin oturur, bir şey yapmak istemez. Müslümanlıkta öyle bir 
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şey yok, himmet olacak. Tembellik yok, gayret edeceksin. Hem dünya için hem 
ibadet için.  

Sabah uyanamıyoruz diyorlar. Ne yapalım? Erken uyuyun. On bir, on bir buçukta 
yatsanız erken kalkarsınız. Saat bir ikiye kadar yatmayıp da ayakta durup, sabah erken 
kalkayım derseniz çok zor. Allah hepimize kendi kuvvetinden versin, sağlık afiyet versin 
inşallah. Tembellik üzerimizden kalksın. Allah yolunda gayretli olalım inşallah. 

Ve MinAllahu Tevfik 

 El Fatiha  

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