
 
 

 

 

 

 

 
NAMAZ KILMAYANIN DUASI KABUL OLMAZ 

 
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. 
 

Bilerek ya da bilmeyerek birçok hata yaparak vaktimizi geçiriyoruz. Onun için, bir 

iş yapacaksanız muhakkak tövbe istiğfar edin ki Allah sizi her şeyde muvaffak etsin. Tabi 

bunun yanında çoğu insan, “Dua yapıyoruz ama işimiz olmuyor.” diyorlar. “Namaz kılıyor 

musunuz?” diye sorunca “Namaz kılmıyorum.” diyor. Eee, Allah Azze ve Celle o vakit 

senin yaptığın duayı da işini de rast getirmez.  

Şeyh Efendimiz derdi ki: “Namaz olmadan, evliyaların sultanı bile olsa sana dua 

etse, senin gene duan kabul olmaz.” Ne için? Çünkü gayret göstermiyorsun. Yani günde 

iki rekat bile olsa namaz kılarsan, onu kılınca duan o vakit kabul olur. Onu bile 

yapmadıktan sonra Allah sana bırakır; “Sen istediğin kadar uğraş, Benim rızamı 

kazanmadıktan sonra hiçbir işin rast gitmez.” der.  

İnsan zahiren bazen iyi gidiyor zanneder ama yok, o da bereketsizdir. Yani bütün 

vakit, hayvan gibi, boşu boşuna, yorularak koşturursun; huzursuz olarak hayatını 

geçirirsin, sana da hiçbir faydası olmaz. Allah’a tövbe edip, istiğfar edip, namaz kılan insan 

kazanmıştır, onun işleri rast gider.  

Öteki türlü, dediğimiz gibi ne kadar kazançlı gibi gözükse de kazançlı değildir, 

hepsi ona eziyettir. Ona kıyamette; “Sana bu kadar verildi, sen ne için yapmadın?” diye 

sorulacak. Onun hesabını verecek. Şimdi bütün yapacağımız işlerde, mühim işlerde tövbe 

istiğfarla başlayalım ki temiz başlayalım. 

Allah (c.c.) der ki: “Bak bu kulum hatasını biliyor, af diliyor, ben onu affediyorum, 

istediğini de veririm.” Öteki türlü, Allah Azze ve Celle; “Bu kul beni hatırlamıyor, ben de 

onun işlerini de onu da sevmem.” der. İşleri de bereketli olmaz, iyi olmaz. Allah hepimizi 

iyi kullarından etsin inşallah. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

08 Ocak 2017/10 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


