
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MANALI HAYAT 
 

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’ın yolunda olmamıza şükrederiz. Hayatımız manasız geçmesin, manalı olması 
lazım. Nasıl manalı olur? Allah’ın istediği gibi, Allah’ın koyduğu tertip üzerine olmamız 
gerekir. Günler geçiyor, saatler geçiyor, seneler geçiyor ama her şeyin bir manası var. Sabah 
kalktın mı namazı kıldık, ezan okundu, ezanın bir manası var. Çoğu insanın hiç haberi bile 
yok, namaz kılacağız diye kaygısı da yok. Ezan okundu, namaz vakti geldi ama çoğu insan 
farkında bile değil. 

Yahut Müslüman memleket olmasa, başka memleketlerde bu ezan da duyulmaz. İşte 
kaygısı yok, umurunda değil. Müslüman memleketinde bile buna tahammül edemeyen 
insanlar var. Allah muhafaza, bırak umurlarında olmamasını, “Sesi çok yüksek, ne gerek 
var!” diye şikayet ederler. Böyle çok insan var. Ama Müslüman; “Ezan okundu, şimdi mi 
okunacak, biraz sonra mı okunacak, vakit geldi mi, gitti mi?” diye ona dikkat eder. O bile 
Allah’ın bir lütfudur, Allah’ın bize bir ihsanıdır.  

“Öğlen oldu. Öğlen mi oluyor? Ne kadar var? Daha namaza şu kadar var, ezana şu 
kadar var, ikindi hakeza, akşam öyle. Bugün pazartesi, mübarek gündür, nafile oruç tutulur, 
perşembe de aynı şekilde. Cuma günü muhakkak Cuma namazını kılmamız lazım.” diye usul 
gözetip, tertip yapılır. Aylar, Ramazan ayı geldi, Recep, Şaban, üç aylar başladı. Şaban geldi, 
Ramazan oldu. Şimdi Hac mevsimi geldi. Bayram ve Hac için hazırlanan insanlar oluyor. 
Hacca hazırlanmayan varsa kurban için hazırlanan var. Hayatın bütün manası budur.  

Günlerin, saatlerin, her şeyin Allah için olması bizim için güzel bir şeydir. Bunu 
hatırlamak bile güzel, hayatımıza mana kazandırıyor. Öteki türlü manasız, lüzumsuz bir 
hayat oluyor. Lüzumsuzdan maada insana ceza oluyor. Bu şeyleri bilmese, hatırlamasa, 
umurunda olmasa, kaygısı olmasa, onlara lüzumsuz, cezalı bir hayat oluyor. Allah muhafaza 
etsin. “Ne zaman vakit oluyor?” diye daima aklımızda kalsın, inşallah hayat boyu böyle 
olsun. 

Allah başkalarına da hidayet versin, hayatlarına mana versin. “Ne kadar maaş 
alacağız?” diye düşünmek hayata bir mana kazandırmaz. Allah’a itaat, Allah sevgisi, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisidir hayatımıza mana veren, mana katan. Allah 
imanımıza da kuvvet versin. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 13 Temmuz 2020/22 Zilkâde 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


