
 
 

 

 

 

 

 
HİCRİ YILBAŞI 

 
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. 
 

İnşallah bu gece bizim mübarek senenin, hicri senenin son gecesidir. Yarın inşallah 

yılbaşımızdır. Yılbaşımız inşallah bereketle girer. Bizim kutlamamız gereken budur, hicri 

senelerdir. İnşallah yarın oruç tutacağız, yılbaşımıza iftarla gireceğiz.  

Çünkü yeni gün İslam örfüne göre gece yarısından sonra değil de akşamla beraber 

başlar. Mesela şimdi Cumartesi gecesidir, Cuma gecesi dündü. İslami olarak öyledir ama 

öteki türlü gece yarısından sonra yapıyorlar. Biz Allah’a şükür onlara benzemiyoruz. Yeni 

güne gireceğimiz zaman, yeni aya, yeni seneye gireceğimiz zaman başkadır.  

Akşamla beraber gireriz, iftarla beraber o bereketli anla yeni seneye gireriz inşallah. 

İbadetle girmiş oluruz. Öteki türlü gece yarısında giriyorlar, ne kadar rezillik varsa 

yapıyorlar. İçkiydi, kumardı her türlü pislikle giriyorlar; ondan sonra uğurlu olsun diyorlar. 

Olacak şey mi? Ancak kötülük gelir o şeyden, iyilik gelmez.  

Zaten “El hamrü ummül habais” diyor. (Hadis-i Şerif) “İçki kötülüklerin anasıdır.” 

Seneye onunla giriyorsun, artık hayır gelir mi? Hayır gelmez tabi. Ama İslami yeni seneye 

ibadetle, iftarla girersen, Allah’ın izniyle dünya yıkılsa huzurun kaçmaz. Sana dışarıdan ne 

kadar şey gelse mühim değil. Mühim olan insanın içi sağlam olsun, içi Allah muhabbetiyle, 

Allah korkusuyla dolu olsun. O zaman o insana korku yoktur, zarar yoktur.  

Ama öteki türlü bütün zulmet, bütün hüzün, üzüntü, karanlık insanın içinde olur. 

Akşam bütün pislikleri yaparlar, o insanlar sabah görsünler ki nasıl kalkarlar. Ya başı 

ağrıyor ya hastanede ya bilmem karnı ağrıyor, sıkıntıyla kalkmış oluyor. Hâlbuki o gece için 

bir ay önceden hazırlıklar yapmış oluyorlar, “Nasıl geçireceğiz? Ne yapacağız?” diye telaş 

ediyorlar.  

Allah’a şükür bizde telaş yok, sevinç var. Allah’ın izniyle içimizde ferah var çünkü 

yeni sene geldi. İnşallah bu güzel yolda devam ederiz diye ferahlıyız. Öteki türlü, sabah 

ayılınca; “Yeni sene geldi, bir yaş daha yaşlandık, ihtiyarladık. Aman ne olacak şimdi? 

Güzelliğimiz gitti.” diye üzülüyorlar. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bize göre, Allah’ın taatinde yaşlanan insan Allah’ın yanında daha makbuldür. Her 

bir saç ağarınca Allah ona o kadar fazla sevap verir. Yani seneler geçiyor diye üzüntü 

olmaz çünkü gideceğimiz yer belli, durduramayız, Allah’ın emridir bu. Adem 

Aleyhisselam’dan beri milyarlarca insan gelip geçmiş, sen mi kalacaksın bu dünyada! Bu 

üzüntüyü veren şeytandır çünkü insanların imansız gitmesini istiyor.  

Hâlbuki bu hayat bilinen bir şeydir. Yani imanlısı da imansızı da biliyor ki kimse 

ilelebet yaşayamaz. Yüz sene yaşasın, yüz elli sene yaşasın, hadi iki yüz sene yaşasın. Zaten 

bu zamanda kimse öyle yaşamamış. Eskiden Adem Aleyhisselam zamanında iki yüz, üç 

yüz, beş yüz sene yaşayanlar varmış. Hatta Nuh Aleyhisselam bin dört yüz sene yaşamış, o 

bile en sonunda irtihal etmiş, kalmamış.  

Bu dünyaya gelen insan gidecek. Onun için seneler geçti mi üzülmesin insan. 

Kendini Allah yolunda adamış, Allah’a adamış, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda 

giden insanın üzülmemesi lazım. Allah bizi şaşırtmasın diyelim, bu hak yolda sabit kalalım. 

O en büyük nimettir. Bir de çoluk çocuğu Allah doğru yoldan ayırmasın. Onlara dikkat 

etmek lazım, onları bu yollara teşvik etmek lazım.  

Bu bizim güzel senemizi hatırlatmak lazım çünkü çoğu insanın hatırında, aklında 

bile değil. Yarın yılbaşı deyince, “Allah Allah! Ne yılbaşısı?” diyorlar. İşte hicri ya! Hicri ki 

bütün ibadetlerimiz ona göre oluyor. Haccımız, orucumuz, zekâtımız, bütün işlerimizi bu 

seneye göre yapıyoruz. Daha senenin başı neresi, sonu ne zaman bilmiyoruz. Bilmemiz 

lazım, buna hürmet etmemiz lazım.  

Ötekisine hiç hürmet etmeyin. Yılbaşını nerede geçireceğiz diye hiç derdiniz, 

tasanız olmasın. Geçireceğiniz öteki yılbaşında başınızı koyun yatağa yatın, dışarı bile 

çıkmayın. Bu sene Allah’a şükür hayır senesidir, bereket senesidir inşallah. İslam’ın müspet 

senesi olur Allah’ın izniyle. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözü var, Allah’ın 

vaadi var; “Dünya Müslüman olmadan kıyamet kopmayacak.”  

Allah’ın izniyle her geçen vakit yaklaşıyoruz, bu güzel müjdenin olacağı zamana 

yaklaşıyoruz. Mehdi Aleyhisselam’a yaklaşıyoruz, İsa Aleyhisselam’ın gökten inmesine, 

onunla beraber olmamıza yaklaşıyoruz. Biz yaşıyoruz, inşallah onlara da yetişiriz. Her yeni 

sene geldiği vakit işte onun için ümitleniyoruz. Bu sene inşallah deriz ki İslam’ın zafer 

senesidir. Küfür dünyanın her tarafından sıkıştırıyor ama Allah’ın takdirinin önüne 

geçemezler.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Allah’ın takdiridir, her şey bir anda olabiliyor. Eskiden “şöyle olacak, böyle olacak” 

dendiğinde seneler isterdi. Şimdi görüyoruz ki neler neler oluyor. Bu son on senedeki 

hadiseler o kadar hızlı geliyor ki Allahualem Mehdi Aleyhisselam’ın çıkması bu sene de 

olabilir. 

ِ بِعَِزيز    َوَما ذَِلَك َعلَى اَّلله
  

“Ve mâ zâlike alâllâhi bi azîz” “Bu, Allah için güç değildir.” (İbrahim Suresi-20) 

Hiçbir şey Allah Azze ve Celle’ye zor değildir. Allah istedikten sonra anında olur. O’nun 

vaadi de haktır, inşallah bekliyoruz. 

Bu senemiz inşallah hepimize hayırlı olsun. Yarın ve öbür gün oruç tutmak bir sene 

oruç tutmak gibi olur çünkü yarın senenin sonu, öbür gün de başı. İnşallah hayırlı olur, 

bereketli olur hepimize. Ümit ediyoruz ki seneye Mehdi Aleyhisselam’la olalım inşallah. 

Allah hepimizi sıhhat ve afiyetle O’na kavuştursun inşallah. Küfür yıkılsın, hak zahir olsun 

inşallah.  

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
30 Eylül 2016/28 Zilhicce 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


