
FARZ İBADETLERİN ÖNEMİ 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Rasuluna 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. 

 
 İbadetler Allah’ın emrettiği şeylerdir. Allah’ın emrettiği şeyler dışında bir şeyler 
yapıp da ibadet etmemek olmaz. Namaz, oruç, zekat hepsi ibadettir. Onları yapmayıp da 
istersen dünya kadar para ver, sadaka ver; o bir rekat namazın yerine geçmez. 
Oruç için de aynı şekilde. Özürlü insan kefaret veriyor, oruç yerine oluyor. Ama özürsüz 
olarak orucu bırakıp: “Ben tutmayacağım, onun yerine para vereceğim.” derse olmaz. Ben 
hacca gitmeyeceğim, onun yerine ney çalacağım derse olmaz. Bidat denen işte bunlardır. 
Peygamber Efendimiz’in (sav) men etiği şeyler bunlardır. 

Farz ibadetlerini yaptıktan sonra istersen bin defa salavat getir, on bin defa 
Allah de, ayakta zikir yap, oturduğun yerde zikir yap; onların hepsi ibadettir. 
Çünkü Allah, “Zikret, Peygamber Efendimiz’e (sav) salavat getir.” demiş. Farz ibadetleri 
yaptıktan sonra onların hiçbir mahsuru yok. Ama dediğimiz gibi ibadet yapmayıp da başka 
şeyler yaparsan, onlar ibadet yerine geçmez. Hizmetti, şuydu buydu hiç biri ibadetin 
yerine geçmez. Onu bilmek lazım.  

               Ehli sünnet vel cemaat yolunu takip etmek selamete ulaşmaktır. 
Müslümanlıkta iki türlü yol var. Peygamber Efendimiz gösterdi, kumun üstünde yol çizdi. 
“Doğru yol var, bir de etrafında bir hayli yollar vardır.” dedi. “Buna tabi olun, bu ana 
yoldur.” dedi. Ortada olan, düz giden yola tabi olun. Bu yolda hiç eğrilik, büğrülük yok. 
Onu takip eden selamete yetişir. Ötekiler helak olur. Ötekiler boşu boşuna eziyet 
çekip, en sonunda: “Lâ ilâhe illallah Muhammeden Resûlullah” deseler de ibadet 
etmemelerin cezasını ahirette çekecekler. Allah hesaplarını görecek. Allah cezalarını 
verdikten sonra cennete girecekler. Ama senelerce veya binlerce sene cehennemde 
kalabilirler. Hayattayken doğru yolu takip edin ki hiç o eziyete girmeyin. Doğru yoldan 
gidin, kestirmeden gidin.  

Dediğimiz gibi çok yollar var. Bazıları bidatın her türlüsünü yapar, ibadeti bırakır. 
Bazısı da senin yaptığın şeylere bidat der, hiç bir şey yapmaz. Camiye girdiği vakit farz-ı 
aynı kılıp tespih çekmeyen, hiçbir sünneti yerine getirmeyen insanlar var. Sen sünneti 
yaptığın vakit, seni bidat ehli sayıyor. O da yaramaz. Ehli sünnet vel cemaat olalım, 
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hepimiz doğru yolu takip edelim inşallah. Doğru yoldan ayrılmayalım. Allah bizi sabit 
kadem kılsın. Doğru yoldan ayrılanlara da Allah hidayet versin, akıl fikir versin.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

 

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