
 
 

 

 

 

 

 
RAMAZAN’IN TECELLİSİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Üç ayların iki ayı hemen hemen bitiyor. Şaban-ı Şerif’in son Cumasını da kıldık. İki 

gün sonra Pazartesi. Şaban-ı Şerif’in bitmesine bir gün kaldı. Mübarek Ramazan ayı 

başlayacak. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah.  

İnsan tabi olduğu gibi kalmıyor, günler geçtikçe yaşlanıyor, değişiyor. Eski kuvveti, 

eski himmeti kalmıyor. Allah hepimize son nefese kadar Ramazan’ı ve Ramazan orucunu 

tutmayı nasip etsin inşallah. Allah (c.c.) namazlarımızı, teravihlerin hepsini kılmayı bize 

nasip etsin, kuvvet versin.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duasıydı. Görme, işitme, kuvvet olarak onlar bizde 

kalsın ki biz dünyadan çıktığımız vakit miras kalsın. “Onlar bizden önce gitmesin, biz 

onlardan önce gidelim.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O mühim bir şeydir. 

“Allah’tan sıhhat, afiyet, mağfiret dileyin.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Biz de 

inşallah bunu diliyoruz ki ibadetlerimizden olmayalım.  

Allah istedikten sonra orucunu yüz yaşında da tutabiliyorsun, namazını 

kılabiliyorsun ama imtihan olup da yapamamak başka. Allah inşallah o nimetinden 

mahrum etmesin. Bu büyük bir nimettir. Anlamayan insana ne kadar anlatmaya uğraşsan 

da anlamaz.  

Haşa minel huzur, merkep samanı sever, arpayı sever, onları baklava gibi yer. 

Kendisinin önüne kebap koy, başka şeyler koy, onlara bakmaz bile, anlamaz çünkü. 

İmanın tadını, ibadetin tadını alan insan, bırakamaz. Allah hepimize o tadı versin inşallah.  

Bunları ne için söylüyoruz? Çünkü çoğu zaman üç ayları tutan insanlar hastalık 

dolayısıyla, istemeyerek Ramazan’ı bile tutamıyor. Çünkü dediğimiz gibi insanların başına 

türlü haller gelir. O hallerde, tutmadığı, yapamadığı ibadetlerin karşılığı olarak onun fidyesi 

var. Allah Azze ve Celle kimseyi takatinden fazla bir şeyle mükellef kılmaz. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ama gene de onu yapamadıkları için o insanlar çok kahrolur. O ibadeti yapıp da 

sonradan yapamayan insanlar kahrolur. Hâlbuki Allah Azze ve Celle Erhamerrahim’dir, 

Ekrem-ül Ekremin’dir. Bu insan yapamadı diye o ecirden mahrum olmaz, o ecre nail olur. 

Çünkü isteyerek değil, istemeyerek yapıyor. Kahrolarak bırakıyor bu ibadetleri. Allah onun 

ecrini yapmış gibi kabul etmiş olur.  

Bu güzel ay geliyor. Hakikaten on iki ayın sultanıdır. Nerede olursan ol, dünyanın 

en rezil yerinde bile olsan, Ramazan’ı tuttuktan sonra gene de insana güzel gelir. Nerede 

olursa olsun. İsterse en güzel yerde olsun. Mekke, Medine mübarek yerlerde olsun; isterse 

dediğimiz gibi dünyanın en imansız yerinde bile olsa gene Allah Azze ve Celle o insana 

mahsus olan tecelliyi, Ramazan tecellisini indirir, memnun olur.  

Tabi insanlar üzüntülü olur ama hiç üzüntüye gerek yok. Sen Allah’ın nimetine 

mazhar olmuşsun, Allah’ın seçmiş olduğu kullardansın. Onun için, hiç üzülmeye gerek 

yok. Ramazan’ını yap, o tecellinin bereketi üzerine olsun, yeter. Allah nice Ramazanlara 

yetiştirsin inşallah. Tez zamanda Mehdi Aleyhisselam da çıksın ki bütün dünya bu 

Ramazan’ın tecellisiyle aynı olsun inşallah. Allah hepimizden razı olsun, mübarek olsun.  

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
03 Haziran 2016/27 Şaban 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


