
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACELE EDİN 
 

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. 

Allah’a şükür Şaban ayından sonra, bir hafta sonra Pazartesi günü Ramazan 

başlıyor. Üç aylar da bitiyor, günler çok çabuk, hızlı geçiyor. Üç aylar gelecek dedik, üç 

ayların ikisi geçti, bir tane kaldı, o da çabuk geçer. Hayat çabuk geçiyor, insanlar farkında 

değil, gaflet içindeler.  

İnsanlar gaflet içinde, zannediyorlar ki oldukları gibi kalacaklar. Olduğu gibi kalan, 

değişmeyen yalnız Allah Azze ve Celle’dir. Başka herkesin bir vakti var, değişirler, gençken 

yaşlanırlar, ondan sonra ortadan kalkarlar. Güzel bir Hadis-i Şerif vardır:  

 الفوت، وعجلوا بالتوبة قبل الموت! عجلوا بالًصلة قبل 
 

“Accilû bi's-salâti kable'l-fevt. Accilû bi't-tevbeti kable'l-mevt” “Vakit geçmeden 

namazı kılmakta, ölüm gelmeden tövbe etmekte acele et.” “Acele edin” diyor, namaza 

acele edin, namaz kılmaya acele edin, bırakmayın, kazaya kalmasın yahut hiç kılmadan 

durmayın. Namazın vakti var, saati var, fazileti ona göredir. Vaktinde kılınan namazın 

fazileti, sonra kılınan namazdan yüz binlerce kez fazladır. Hiç kılmayan için de 

mahrumiyettir. Kılanla kılmayan arasında çok büyük bir uçurum vardır, mukayese 

olunacak gibi değil. Allah muhafaza etsin.  

Acele edin diyor. Dünya için acele etmeyin. Şimdi insanlar dünya için acele eder, 

zannederler ki ilelebet burada kalacaklar. Hâlbuki acele edeceğin şey, elinden kaçacak şey 

ilk başta namazdır. Tövbeye de acele edin diyor. İnsanlar her türlü haltı yapabiliyor ama 

tövbe ederlerse Allah affeder. Yok, tövbe etmeden giderlerse o vakit işleri zordur, işi 

kötüdür, sonu kötüdür onların. Burada, dünyada iyi yaşar gibi görünse de hiç kıymeti yok. 

Bu dünyaya vücudumuzu beslemek için gelmedik, ahiret için geldik. Her şeyde onu 

düşünmek lazım. İnsanlar gaflet içinde, ne yaptıklarından ne ettiklerinden haberleri yok, 

insanlarda düşünce diye bir şey yok. Allah hidayet versin, Allah akıl fikir versin diyoruz, 

başka bir şey demiyoruz.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

  29 Nisan 2019 /24 Şaban 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


