
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PANDEMİDE CEMAATLE NAMAZ 
 

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. 

Bu günlerde Allah’a şükür Şaban ayı bitiyor, Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. İnşallah 
birkaç gün sonra başlayacak. Bu dünyanın hali, bu sene çoğu yerlerde akşamdan, yatsıdan 
sonra yasak oluyor. Yatsıyla teravih var, normalde herkes cemaatle camilerde kılıyordu, 
şimdi her tarafta “Şu saatten sonra yasak var, çıkılmıyor.” diye çoğu yerde kılamayacaklar. 
“Yasaktır, nasıl yapacağız?” diye soruyorlar. 

Bazen yanlış anlaşılma oluyor. Namazı aynı yerde kılabilirsin ama telefonla, 
televizyonla, radyoyla filan uyup da cemaat yapamazsın, cemaat olmaz o. Her şeyin bir kuralı 
var. Burada biz şeriat üzerineyiz, tarikatımız şeriatın dışına çıkamaz, çıkmaz. Şeriat herkesin 
keyfine göre de olamaz. Namaz mühim bir ibadettir. Namaza durup da farzı kılacağım diye 
televizyona, radyoya yahut telefona tabi olursan namazın kabul olmamış olur. Boşuna 
yapmış olursun, sevabından da mahrum olursun. Onun için namaz farzları filan hepsini 
kendin kılacaksın yahut evde cemaatle kılabilirsin.  

“Yok, Kâbe’yi görerek, imamın arkasında teravih kılmak istiyorum.” diye ısrar 
edersen, hem vakti bir değil, bir saat ileri olur, bir saat geri olur, iki saat, üç saat, beş saat 
fark eder. Vakit aynı bile olsa gene olmuyor, yanında olman lazım. Kendin kılmaya niyet 
edersin, oraya tabi olmaya değil, imama tabi olmaya değil. Oradan ister açıp, Fatiha’yı filan 
kendin okuyup, sureleri bilirsen, onunla yaparsan tamam ama imam olarak kabul olmaz, 
cemaat olarak da kabul olmaz. Sırf namazını kılarsan kabul olur, o da gerekmez.  

Şimdi çok canlı yayın yapılıyor. Bizim ihvanlara da söyleyelim, dünyanın her tarafında 
var, bize tabi olup da namazı kılmak caiz değil. Kendi niyetine niyet edersin, o olur. Fatiha’yı 
da okursun, sureleri de okursun, hepsini okuman lazım. İmamla olunca, imam okuyunca siz 
okumuyorsunuz, ona tabi olmuş oluyorsunuz, cemaatin sevabına nail oluyorsunuz. Ama 
şimdi zaten dünya hali malum, mecburiyet var, cemaate gitmek isterseniz gidemiyorsunuz. 
Allah size cemaat sevabı verir, cemaatle kılmış gibi sevap verilir çünkü mecburen yapılan bir 
şeydir. 

Zikirler, hatme haceganlar filan, onlar başka, onlar her saat olabilir, her vakit olabilir. 
Çünkü onlar farz olmadığı için, kuralları da değişik. O her saat olabilir, istediğin saatte  



 
 

 

 

 

 

beraber yapabilirsin, görürsen niyet edersin, beraber olabilirsiniz veyahut da aynı şekilde 
olabilir. Onun için bu şeyleri ayırmak lazım. Farz olan, farzın şartları, vacipler, sünnetler 
filan bellidir. Onun için, değiştirirsek Allah muhafaza, günaha girmiş oluruz, vebal altında 
olmuş oluruz.  

Şimdi bilmeden yapılan, yapan olmuş olabilir, gerçi tembih etmiştik ama böyle 
doğrudan resmi olarak edilmedi, ağzımızdan yazılmış olabilir, yanlış yazılmış olabilir. Yanlışı 
da düzeltmek bir fazilettir, onu söylemek lazım. Bir yanlışı devam ettirmek iyi değil, onu 
tembih edip düzeltmek lazım. Daima doğru yolda olmak lazım. Söylediğini söylememiş gibi 
yapıp, utanıp da; “Ben bunu değiştirmem” demek olmaz. Hak ne ise o söylenecek, başka 
şey olmaz.  

Allah kabul etsin, Allah mübarek eylesin, inşallah daha güzel günlere yetişiriz. Şimdi 
Müslümanlara her tarafta sıkıntı veriyorlar, onlara eziyet etmeye uğraşıyorlar. Sabredenin 
ecrini Allah Azze ve Celle büyük bir ikramla, sevaplarla verir. Hiçbir şey boşuna gitmez, 
Allah yardımcımız olsun, Allah İslam’a nusret versin, sahibi göndersin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 08 Nisan 2021/26 Şaban 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


