
	
	

	
	

	

	

 
 

CUMA NAMAZININ HİKMETİ 
 

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. 

 
Bugün Allah’a şükür Cuma günüdür, bayramımız. Allah Azze ve Celle 

Müslümanlara bugünü haftanın bayram günü olarak ikram etmiştir. Bugün mübarek bir 
gündür. Bu günü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ayırmıştır çünkü dünyanın yaratıldığı 
vakit, en hayırlı gün Cuma günüdür. O günü ihya etmek dediği yani bütün gece dediğimiz, 
yatıp da kalkınca gene geceyi ihya etmiş, uyumamış gibi sayıyor Allah Azze ve Celle. 

Bu günde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her Cuma akşamı yatsıda Cuma Suresi’ni 
okuyup, ikincisinde Münafikun Suresi’ni okurdu. Geceleyin ibadet yapıldıktan sonra sabah 
namazında Secde Suresi’yle, İnsan Suresi’ni okurdu. Gün içinde de Kehf Suresi’ni okumak 
sünnettir, berekettir. İnsanlar hayır, hasenatı çoğaltmak isterse bunları yapsınlar. Bir de 
tabi sadakayı, hayrı yapmak bu günde başka günlere göre daha fazla sevaptır. Cuma 
gününde boy abdesti, gusül almak da sünnettir. Bunu yapınca bütün günahlarımızı alır 
gider Allah’ın izniyle.  

İnsanlar farkında değil ama Cumadan Cumaya gelip namaz kılanlar var, bu da 
Allah’ın bir hikmetidir. Onu yapanın o tohum içindedir, daha sonra beş vakte de 
başlayabilir. Onu bile yapmayana artık ne diyelim? İmanın en zayıfı, en azından Cuma 
günü Cuma namazına gitmektir. İş veyahut evlilik hususlarında bu da bir işaret olur ki 
adamın içinde iman var. Cuma namazı insanın imanına kuvvet olur, içine tohum olur, 
daha sonra bütün namazları kılmaya vesile olur Allah’ın izniyle. 

Olabilir, bir imamın, vaizin bir sözüyle, bir kelimesiyle bu dünyaya ne için geldiğini 
fark eder. Dört ayaklı mahlûkat gibi sırf yiyip, içip de yatmak için gelmedi insan. Onu fark 
eder, bu Cumanın bereketiyle hidayete erer. Bereketli olsun, mübarek olsun bu Cumalar. 
Feyizle, hasenatla, bereketle olsun inşallah. İslam’a nusret olsun.  

 



	
	

 

 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Mayıs 2017/16 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


