
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIRSAT VAR 
 

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. 

 
Cuma günü mübarek olsun, Müslümanlara hayırlı olsun. Cuma günü Müslümanlar 

için berekettir, Allah’ın bir hediyesidir. O gün de Cuma Namazı var. Cuma namazı kılınan 
vakitte her şeyi bırakacaksın diyor, satış matış ne varsa bırakıp beş on dakika Allah’a 
ayıracaksın. Kimse istemiyor. Mükellef olan, Cuma’ya mükellef olan, akıl baliğ olan 
erkeklerdir. Kadınlara, hanımlara o mükellefiyet yok, onlar evde kılabilirler.  

Erkekler beş on dakikalık bir vakti Allah’a ayıracak. O vakit satış yapmak, alışveriş 
yapmak günahtır. Yani yedi gün içinde on dakikalık vakit, Allah’ın hikmeti, Allah onu öyle 
istemiş. Ona hürmet eden kazanır, hürmet etmeyen kazandım zannetse de kaybetmiştir. 
Bazen aksine olur, insan dükkânı açmış olur, bir şey satamaz, tam Cuma vakti müşteri gelir, 
adamın Cumasını kaçırır. O vakit, o hayırlı müşteri değil, şeytanın gönderdiği bir şeydir.  

Onun için, Cumaya dikkat edelim, özürsüz kaçırmak olmaz. Seferdeyse, başka bir 
şeydeyse yahut hastaysa o vakit mazereti var ama mazeretsiz kaçıran kaybetmiştir. Bir de 
bazı insanlar namazları Cumadan Cumaya kılıyor, bazıları da bayramdan bayrama kılıyor. O 
da imanın en düşük seviyesidir. Öyle alışmış olabilir ama bazen de alışma değil de Cumadan 
Cumaya yahut bayramdan bayrama kıldığı için unutuyor, o bile zor gelir o insana.  

Onları da çoğu insan yapmıyor, onlar Allah’ın emrine itaat etmiyorlar, kazandıklarını 
zannediyorlar hâlbuki ne kadar kaybettiklerini bir bilseler pişman olurlar. Pişman olup tövbe 
etseler gene iyi de ahirete kalınca o vakit pişmanlık fayda etmiyor. Orada onlar her namaz 
için seksen sene namaz kılacak, kılmadıklarının yerine, eziyetle, zorlukla kılacaklar. 
“Vaktinde kılınan namaz için bütün hayatı boyunca kılsa onun faziletine erişemez.” diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani mazeretsiz kaçırdığı bir namaz varsa, keyfi olarak 
kaçırdığı namaz varsa, o çok kıymetlidir, insanlar ne kaybettiklerini bilmiyorlar.  

Bazen bu dünya için bütün hayatları pişmanlıkla geçer. “Keşke bunu yapsaydım, 
elimde fırsat vardı, bu kadar para kazanırdım, bu kadar ucuzdu, alırdım, bu kadar 
satardım…” diye pişman olurlar. Hâlbuki kısmetin neyse o. Yani ona pişman olmak akıl işi 
değil, artık geçmiş. Elinden nasıl kaçırdığına pişman oluyorsan, her dakika elinden çok şeyler 
kaçırıyorsun, hem dünya hem ahiret için. Dünya için, dediğimiz gibi kısmetinse oluyor, 
ahiret için sen kendin kaybediyorsun.  



 
 

 

 

 

 

Fırsat var, onu telafi etmesine fırsat var. Allah sana ahiret için fırsat vermiş, onu telafi 
edip, pişman olup, tövbe edip, onları kaza yapman iyi olur. Kaza yapamazsan da 
pişmanlığından dolayı, seninle Allah arasında, Allah her şeye kadirdir. Erhamürrahimin olan 
Allah’tır, hakiki tövbe yapınca onu da bağışlayabilir. Allah insana her türlü fırsatı vermiş ama 
insanoğlu kendine faydalı olan şeyleri istemiyor, kötü şeyleri istiyor, zararlı şeyleri istiyor. 
Ondan sonra kendini akıllı sayıp millete de o yolları gösteriyor.  

Allah muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin, bize himmet versin çünkü 
namazı kılmak himmet ister, öteki türlü bütün dünyanın tembelliği üstünde olur insanın. 
“Yapamıyorum, edemiyorum, yok ağırlık geliyor, bilmem ne geliyor, yapamıyorum…” 
Mazeretler çok. Başkasının faydası olsa hadi mazeret edersin ama kendi faydan için 
mazeretler bulmaya uğraşıyorsun. Mantıkla baksan, bu senin akılsızlığından dolayıdır. Allah 
millete akıl fikir versin ki iyiyi yapıp, kötüden kaçınsınlar inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 18 Aralık 2020/03 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


