
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CUMA GÜNÜNE TAZİM ETMEK 
 

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 tazim ettiği şeylere tazim etmek lazım. İnsana, Müslümana Allah’ın sevdiği 
şeyleri sevmesi, sevmediği şeyleri sevmemesi yakışır. Allah Cuma gününü en çok sevdiği 
gün olduğu için, onu en sevdiği kulu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetine hediye 
etmiş. Cuma günü bugündür, ona tazim etmek, hürmet etmek insanın sevabını çoğaltır. 
Cuma günü bizim günümüzdür, Allah bize verdi diye sevinmesi güzel olur. Onun tersini 
yapmak, ehemmiyet vermemek olmaz.  

Tabi insanlar unuttu, çoğu şeyi de unuttular. O gün masiyet yapmak insanlar için 
daha kötü olur. “Cuma günü, perşembe akşam namazından sonra başlar, cumartesi sabaha 
kadar sürer diyor.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani Cuma gününün bereketi fazla olsun 
diye fazladan da oluyor. Allah Azze ve Celle öyle irade etmiş. Allah’a şükür bu sene, bu 
gecede, bu günde masiyet olmasın diye Cenab-ı Allah bütün dünyayı kapattı. Bu mesele 
çıktı, kimse toplanamadı, aşikâr bir masiyet yapılmadı Allah’a şükür.  

Bahusus İslam ülkelerinde de o modaya uyuyorlardı, onları taklit edip, onların yaptığı 
gibi yapalım diye, bunu bir vazife zannederek, yılbaşı gecesi her türlü rezilliği yapmayı 
marifet olarak biliyorlardı. Allah Azze ve Celle onları bu sene men etti. Nasıl men etti? 
Gördüğümüz gibi men oldu, bir şey yapamadılar. Onun hürmetine de Allah bugün rahmet 
indirdi, bereket indirdi, azap ineceğine Allah’ın rızası olmadığı şeyler yapılmadı diye Allah 
rahmetini indirdi. Zaten Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Allah’ın emrine tabi olsanız, Allah 
size her türlü hayrı, bereketi, rızkınızı gönderir.” diyor.  

Bunlar aşikâr, görünür, gözle görünür, elle tutulur şeylerdir ama dediğimiz gibi, 
insanoğlu, kafir inat yapar. İnat şeytanın sıfatıdır, her şeye karşı gelmek, kabul etmemek 
şeytanın sıfatıdır. Onun zararı kime değiyor? İlk başta bu inat olan insanlara çünkü bütün 
hayatları boyunca hasetle, huzursuzlukla, içleri kinle dolmuş, kapkara yaşıyorlar. Onlara 
mutluluk yok, ne dünyada ne ahirette.  

Allah Azze ve Celle bizim için bu güzellikleri veriyor, kabul etmezsen zararı sana 
gelecek,  Allah Azze ve Celle’ye bir şey tesir etmez. Alsan da noksan olmaz, almasan da 
noksan olmaz. Allah Azze ve Celle bizden ganidir. Veren kendidir, her şeyi yaratan, hiçbir 



 
 

 

 

 

 

şeye ihtiyacı olmayan O’dur. Kendini bir şey zannedip, karşı gelip, ondan sonra bazı 
akılsızlar bir iş yaptım diye sevinir. Onun bir faydası olmadığını bilmezler. Akıl, Allah’ın bir 
nimetidir, onu kullanmak lazım.  

Allah bu günümüzü mübarek eylesin. Cuma günü mübarek gündür, her türlü 
bereketi Allah bu güne vermiş, ümmeti Muhammediye’ye vermiş. Onun hayrını görelim, 
onun hürmetine tazimini yapalım inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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