
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FARZIN KIYMETİ 
 

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. 

Dinimiz İslam necat dini, kurtuluş dini. Allah ona da ibadetler vermiş, yapılacak 
şeyler vermiş. Farz var, vacip var, sünnet var. İbadetlerin en yükseği farzlardır, farzları 
yapmaktır. Farz nedir? Namazdır, oruç, zekât ve Hacca gitmek. Namazla oruç herkes 
içindir, bunları hastalar hariç herkes yapabilir. Zekâtla Hac da parası olana farzdır, onların 
yapması lazım.  

Farz ne demektir? En çok sevap olan ibadettir. Farz en yüksek olan şeydir. Bütün 
hayatın boyunca nafile yapsan, sünnetler yapsan farzın yerine geçmez. Böyle yüksek sevap 
olan bir iştir. Yapmazsan ne olur? Bu nimeti kabul etmeyip de tembellik yapıp da farzı 
yapmazsan cezasını çekeceksin. Farzları yapmayan günaha girmiş olur. O günahı da artık 
Allah nasıl takdir etmiş, Allah’ın merhametine kalmış bir şeydir. O’nun işine karışamayız 
ama dediğimiz gibi bir farzı bile kaçırsan, o farzın sevabını, faziletini hayatın boyunca yapsan 
da alamazsın.  

Yani Allah Azze ve Celle insanlara öyle bir güzellik vermiş, öyle bir hediye vermiş, 
onu kabul etmeyince, onu yapmayanlarda dünyevi işlerde de bereket kalmaz, nur kalmaz. 
Yapanlara da Allah ikram eder, Allah ecirlerini verir. Bazı insanlar “Ben namaz kılmıyorum, 
bütün vakit dualar yapıyorum, ayetler falan okuyorum.” der. Sen kendi kafana göre mi din 
yapacaksın? Allah bunu emretmiş, kılacaksın. İstersen sabahtan akşama kadar Kur’an oku, 
namaza karşı hiçbir kıymeti yok. Namazı iki dakikada kılsan, yirmi dört saat, bırak yirmi dört 
saati hayatın boyunca namaz kılmadan okusan onun yerini doldurmaz.  

Farzlar mühimdir, oruç için de aynı şekilde. “Oruç tutamıyorum ama işte sadaka 
veriyorum. Zekât vermiyorum, sadaka veriyorum.” derler. O da olmaz. Zekât başka, zekât 
farzdır, sadaka sünnettir, nafiledir. Nafile dediğimiz sünnet sayılır, farzdan sonra olan 
ibadetlerdir. Hac meselesi de başka. Bu günlerde parası olan bile gidemiyor. Daha önce de 
bırakmıyorlardı, insanlara mani oluyorlardı. Mühim olan, namazla oruç, o farzları herkes her 
zaman yapabilir. Onun için, onlara dikkat etmek lazım. Sevabının büyüklüğüne göre, cezası 
da büyüktür.  

 



 
 

 

 

 

 

Hem büyüktür hem karşılamıyor. Çünkü namaz kılmayınca, Allah Azze ve Celle 
affetmezse cehennemde kıldırır. Cehennemde her bir namaz için cezası seksen senedir. 
İnsan dünyada seksen sene yaşamıyor, çoğu insan seksenden önce gidiyor. On, on beş sene 
de çocukluğunu hesap etsen yani insanın dünyada namaz kıldığı, kılabildiği elli, altmış 
senedir. Bir namaz için seksen sene değer mi? Aklı olan hemen namaza başlar, kazalarını da 
teker teker yapar. Yetişirse yetişir, yetişmezse Allah niyetine göre onu da affeder inşallah.  

Bu güzellikleri yaşamaya muvaffak olalım inşallah. Dün geldiler, birisi eski ihvan; 
“Namaz beni sevsin” diyor. İnşallah sevsin, hepimizi sevsin. Namazın güzelliğini bilen 
bırakamaz, en sıkışık vakitte bile “Bu namazı kaçırmadan nasıl kılayım?” diye telaşa düşer. 
Öteki türlü, unuttum diye geçirip gider. “Sonra kılarım, şimdi kılarım, şimdi yorgunum…” 
derken hayat geçer, sonunda bu kadar şeyi kaybettim diye pişman olur. Ondan sonra da 
cezası da var. Allah hepimizi affetsin, Allah namazlarımızı da kabul etsin.  

“Acaba kabul oldu mu, kabul olmadı mı?” diye vesveseye de düşmeyin. Sen kıl, Allah 
ufak tefek şeylere bakmaz. Yok, abdestim kaçtı mı kaçmadı mı diye vesveseye düşmeyin. 
Abdest alırken de şeytanın vesvesesine düşmeyin. Şeytan namaz kıldırmamak için baştan 
başlıyor, zaten tembellik var, üstüne bir de vesvese veriyor; “Abdestim oldu, olmadı, 
vazgeçtim, kılmıyorum” diye milleti namazdan uzaklaştırıyor.  

Vesvese olan insanlar, vesvese şeytandandır. Allah insanın takati olmayan şeyleri 
emretmez, abdestinizi bir defada alın, oldu bitti. Namaza da durun, istediğin gibi yat kalk, 
Allah kabul eder. Allah şeytanın şerrinden, vesvesesinden muhafaza etsin inşallah. Allah 
imanımıza kuvvet versin. 

   
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 26 Aralık 2020/11 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


